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Zmladzovanie lipy vo výške po
malých častiach tak, aby nedošlo k
poškodeniu vedenia i novej strechy
susedného domu.

Obnova miestneho parku začala. K článku na strane 6.

2.
Ne z mutného oka
z ruky pilné naděje kvitne,
tak jen i zlé múže státi se
ještě dobrým.
Ján Kollár
Vážení spoluobčania,
z úprimného srdca chcem sa
Vám poďakovať za to, že dostal
som vo voľbách Vašu dôveru nie−
len viesť, ale i brať
zodpovednosť za
rozvoj a chod našej
obce Kálnica.
Ako ukázali vý−
sledky volieb, nebo−
lo to ľahké rozhodo−
vanie pre viacerých
z Vás. Mnohí si
mysleli, že je už po−
trebná zmena i na
poste starostu, veď
už viac ako 20 ro−
kov, čo je šesť vo−
lebných období od roku 1986, sa
úspešne uchádzam o Vašu dô−
veru. V mojej ďalšej práci sa bu−
dem snažiť i pripomienky a návr−
hy ďalších kandidátov na staros−
tu, ak budú ochotní spolupraco−
vať, riešiť a realizovať.
Dvadsať rokov v tejto funkcii
je dlhá doba . Počas nej snažil
som sa uprednostniť verejný zá−
ujem pred záujmom osobným a
predovšetkým pre správnu vec.
Nie málo krát i zdravo zariskovať
a získať Vašu podporu. Vďaka
tomu i v našej obci za toto obdo−
bie, sa veľmi veľa zmenilo. Po−
darilo sa zabezpečiť dostatok pit−
nej vody, dobudovať obecný vo−
dovod, zabezpečiť a dobudovať
dostatok príkonu elektrickej ener−
gie, zrekonštruovať elektrickú roz−
vodnú sieť s verejným osvetlením,
dať impulz k vzniku pekárne, za−
bezpečiť zriadenie novej telefón−
nej siete, zrekonštruovať hlavnú
cestu i s cestou do Krajnej doli−
ny, vybudovať chodníky pri hlav−
nej ceste, ktoré z časti by už bolo
potrebné i rekonštruovať, splyno−
fikovať obec, zaviesť separovaný
zber s dotrieďovaním na PD, zre−
konštruovať dom smútku, zmoder−
nizovať a udržať základnú školu
v obci, napomôcť rozvoju cestov−
ného ruchu podporou SKI CEN−
TRA Kálnica, zriadiť ambulanciu
praktického lekára, získať chatu
Drevina i viaceré budovy do
vlastníctva obce, atď.
Obec sa dostala do povedo−
mia širokej kultúrnej i športovej
verejnosti. Veď, čo akcia, to urči−
tý míľnik v rozvoji a živote obce,
na uskutočnenie ktorého bolo tre−
ba vynaložiť nielen veľa osobné−
ho úsilia, ale i podpory poslanec−
kého zboru, pracovníkov obce i
Vás, vážení spoluobčania.
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Úvodom do nového
volebného obdobia
Nie vždy a nie všetko sa po−
darí realizovať podľa vlastných
predstáv, ale i predstáv občanov.
Ukázalo sa to i v tomto predvo−
lebnom období, keď
v rámci korektnej
predvolebnej agitá−
cie boli vznesené
námety i pripomien−
ky k tomu, čo ako by
bolo vhodné riešiť.
Zo všetkými vzne−
senými námetmi a
návrhmi sa budeme
snažiť zaoberať a
postupne Vás s nimi
i oboznamovať.
Oboznamovanie a
informovanie Vás s riešenou
problematikou i prijatými záver−
mi z obecných rokovaní, pokla−
dáme za jednu z najdôležitejších
budúcich úloh. Z toho dôvodu
sme pristúpili i k znovu vydáva−
niu Kálnických ozvien, ktoré po−
kladáme za hlavný a každému
dostupný prameň informácii o dia−
ní v obci. Bola zriadená i oficiál−
na internetová stránka obce Kál−
nica, na ktorej v pravidelných in−
tervaloch budeme aktuálne infor−
mácie sprístupňovať.
Naším rozhodujúcim cieľom
bude nielen Vás informovať, ale
predovšetkým, v širšej miere ako
doposiaľ, vtiahnuť do aktívneho
diania v obci. K tomu je ale po−
trebné, aby ste sa i Vy nielen
zaujímali, čo sa v obci deje, ale
svojím osobným aktívnym prístu−
pom a vyjadrovaním svojich pred−
stáv, tomuto dianiu i napomáha−
li. K tomuto cieľu bude slúžiť in−
ternetová stránka obce, občasník
Kálnické ozveny, úradná a infor−
mačná tabuľa, listová schránka na
podávanie Vašich podnetov, ne−
odmysliteľná spolupráca s celým
poslaneckým zborom i podáva−
nie aktuálnych informácií priamo
na obecnom úrade.
Vážení spoluobčania,
i ja osobne sa budem snažiť
byť Vám k dispozícií, okrem iných
dní, hlavne v stredu v predĺžených
úradných hodinách, pri riešení
Vašich problémov.
Na doterajších dvoch zasad−
nutiach obecného zastupiteľstva,
okrem zloženia sľubu všetkých
novozvolených funkcionárov
obce, boli vytvorené všetky po−
trebné orgány obce, ako je obec−
ná rada a odborné komisie. Za
zástupcu starostu bol obecným
zastupiteľstvom zvolený pán Du−

šan Filip, ktorý patrí medzi naj−
skúsenejších a funkčne najstar−
ších poslancov a doposiaľ temer
počas všetkých volebných obdo−
bí získal Vašu dôveru s najvyšším
počtom hlasov.
Rada obce, ktorá prevzala
do svojej pôsobnosti i prácu fi−
nančnej komisie, bola zvolená v
zložení: Dušan Filip, Anna Krch−
navá a Ing. Ján Krchnavý.
Ako hlavná kontrolórka obce
vo funkcii pokračuje Emília Krch−
navá.
Ďalej boli ustanovené a zvo−
lené komisie Obecného zastupi−
teľstva v nasledovnom zložení:
Komisia:
− Pre kontrolu verejného zá−
ujmu – Ing. Ján Krchnavý, Du−
šan Filip, Anna Krchnavá
− Výstavby a ochrany životné−
ho prostredia – Ing. Mário Pečit,
Anna Krchnavá, Štefan Jurík, Ing.
arch. Ján Krchnavý, Ing. Dušan
Bednárik.
− Sociálna – RNDr. Ingrid Šev−
číková, MUDr. Lenka Benáková,
Mgr. D. Badžgoňová
− Pre kultúru, školstvo a mlá−
dež – Janka Bagová, Milan Bor−
covan, Ľubica Záhumenská, Ma−
rián Dovina, Daša Filipová.
− Pre cestovný ruch, podnika−
nie a občianske spolunažívanie
− Ing. Ján Krchnavý, Igor Kliešek,
Štefan Jurík, Ľubica Záhumenská.
− Sobášiaci – Ing. Miroslav
Borcovan, Ing. Ján Krchnavý
− ZPOZ – Blažena Šicková,
Ľubica Zahumenská, Ing.Katarína
Filipová, Mgr. Ružena Banduro−
vá, Ing. Eva Borcovanová a v prí−
pade potreby na požiadanie i ďal−
ší.
− Kronikárka obce – Iveta
Markechová
− Redaktorka Kálnických
ozvien – Bc. Jarmila Kippel
− Vedenie pamätnej knihy –
Mirka Bôžiková
− Internetová stránka – Miro−
slav Bušo, Martin Markech, Mári−
án Záhumenský
− Preventivár a veliteľ PO –
Tomáš Kukučka
− Poverený poslanec: pre prá−
cu v DHZ – Milan Borcovan a pre
prácu v TJ Zavažan – Dušan Fi−
lip.
Bol schválený rokovací poria−
dok, zásady odmeňovania, roz−
delenie poslaneckých obvodov
medzi poslancov i harmonogram
zasadnutí rady obce i obecného

zastupiteľstva.
Podrobnejšie údaje zo zasad−
nutí sú uvedené v zápisniciach,
ktoré sú zverejnené na úradnej
tabuli obce, internetovej stránke
obce (www.kalnica.sk) e−mail:
obec.kalnica@naex.sk
Ako je z uvedeného zrejmé,
vytvorili sa predpoklady začatia
konkrétnej práce poslancov zvo−
lených a ustanovených inštitúcií.
V najbližšom období doporu−
čujem a bude nám potrebné zre−
alizovať nasledovné úlohy:
− hlavné zámery − verejnou
diskusiou pripomienkovať a do−
plniť návrh PHSR
− dokončiť stavebnú priprave−
nosť elektrifikácie Krajnej doliny
− zabezpečiť rozšírenie Inter−
netu v obci
− napomôcť možnosti rodin−
nej výstavby v časti Podbulová
− vykonať prehliadku znečis−
tenia Rybnického i Kálnického
potoka
− opraviť strechu ZŠ
− vyčistiť ochranné vodáren−
ské pásma
− upraviť verejnú zeleň a pre−
rastené stromy na verejných
priestranstvách
− znovu obnoviť činnosť det−
ského súboru „Prvosienka“
V krátkej budúcnosti nás čaká
zaujímavé, ale i mimoriadne ná−
ročné obdobie, v ktorom len po−
čas rokov 2007−2013 bude mož−
né čerpať finančné zdroje z Eu−
rópskej únie pre rozvoj a budo−
vanie obce v rôznych oblastiach.
K tomu je potrebné pripraviť nie−
len potrebné projekty, ale v ob−
lastiach, na ktoré budeme chcieť
finančné zdroje použiť, musíme
prednostne majetkovo−právne
usporiadať pozemky na obec.
Ináč šanca ich využitia je nereál−
na. Aby sa nám to podarilo, bude
to chcieť veľa porozumenia a pod−
pory pre spoločnú vec i od Vás,
vážení spoluobčania. Verím, že
spoločným úsilím sa nám záme−
ry, ktoré už v obecnom zastupi−
teľstve začíname konkretizovať,
podarí splniť.
Záverom, i v mene novozvo−
lených poslancov, vážení spolu−
občania, ďakujem Vám za preja−
venú dôveru v presvedčení, že
ju svojou prácou nesklameme.
Ing. Miroslav Borcovan
starosta obce
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Na okraj spomienkových osláv storočnice ochotníckeho divadla

NIE JE ANACHRONIZMOM, MÁ ČO POVEDAŤ AJ SÚČASNOSTI
Po 600. výročí prvej písomnej
zmienky o obci v r.1996 zaklopa−
lo na dvere ďalšie významné ju−
bileum − storočnica ochotníckeho
divadla. Na rozdiel od prvého,
zaviateho prachom
storočí a zožltlých
historických análov,
ochotnícke divadlo,
ako vzácny klenot
kultúrneho dedič−
stva, je pevne za−
kotvené v sviežej
pamäti dediny. Veď
väčšina milovníkov
pani Tálie je ešte
medzi nami a nedá
dopustiť na svoju či−
norodú ochotnícku
záľubu, ktorá − pod−
ľa nezabudnuteľnej Viktórie Ková−
čovej − „zušľachťuje, cibrí zmysel
pre krásu, učí bohatšie žiť.“ Prá−
vom sa očakávalo, že pri prípra−
ve spomienkových osláv vzácne−
ho jubilea budú práve oni hrať
prvé husle a pre vždy vďačných
divákov pripravia „jubilejnú“ in−
scenáciu.
Na prvom, neformálnom stret−
nutí niekoľkých „skalných“ nadšen−
cov u starostu obce Ing. M. Bor−
covana − s dostatočným predsti−
hom − sa uvažovalo predovšetkým
o symbolickom uvedení drámy
Terézie Vansovej „Svedomie“,
stretnutí ochotníckych generácií,
odovzdaní pamätných listov a vy−
daní brožúrky „Sto rokov ochotníc−
keho divadla v Kálnici“. Žiaľ, po
náhlom odchode najaktívnejších
divadelníkov Adama Jurika, Jána
Hladkého a Pavlíny Kukučkovej a
dlhotrvajúcom útlme ochotníckych
aktivít, sa realizácia kľúčového
bodu osláv ukázala ako nereál−
na. Ochotnícke divadlo stojí a padá
na ochote. A tú nemožno nadekré−
tovať. Pôvodnú koncepciu bolo
nutné operatívne otočiť „k slnku“
o 180 stupňov. Zo subjektu na
objekt.
Darom z ochotníckeho neba
(alebo z núdze cnosťou?) bolo
pohostinné vystúpenie uhrovec−
kého súboru s drámou T. Vanso−
vej „Svedomie“ 8. apríla 2006.
Vyspelá dramaturgia „oprášila“
autentický text i s folklórnou zlož−
kou. Kálničania túto hru uviedli
ako prví na považskom vidieku v
roku 1906. V ďalších desaťro−
čiach sa k nej viackrát vrátili. Ten−
toraz ju s vďakou, ale i nostal−
giou, prijali od „cudzích“ ochotní−
kov. Dlhoročný režisér Adam

Krchnavý túto „horkú pilulku“ do−
dnes nestrávil a absenciu domá−
ceho súboru na oslavách storoč−
nice označil za „pohreb“ ochot−
níckeho divadla. Táto nelichoti−

vá, no objektívna charakteristika
sa však vzťahuje iba na posled−
né „nečinné“ desaťročie. Prvé
podujatie k storočnici sa preto
nieslo v znamení úcty a uznania
desiatkam ochotníkov zo staršej
i strednej generácie za ich aktivi−
ty v minulom období. Dokumen−
tovala to aj výstavka fotografií, dip−
lomov a ďalších archívnych ma−
teriálov z bohatej činnosti ochot−
níckeho súboru. Jej súčasťou bola
vernisáž výstavy obrazov a gra−
fík Milana Stana „Kálnické motí−
vy“. Mnohé z nich sa už k umel−
covi nevrátili − záujemcovia si ich
zakúpili do svojich moderných prí−
bytkov. Nelenili ani členky Jed−
noty dôchodcov, ktoré výstavné
priestory skrášlili svojimi oku la−
hodiacimi vyšívanými obrusmi a
miniatúrnymi obrázkami.
Hlavná časť spomienkových
osláv sa uskutočnila 24.júna
2006. Kultúrny dom patril kombi−
novanému pásmu „Kálnica spo−
mína a baví sa“. Príjemne pre−
kvapili najmladší účinkujúci, deti
MŠ a ZŠ, s dramatizáciou obľú−
benej básne Ľudmily Podjavorin−
skej „Čin − Čin“, ochotníci zo
strednej generácie Blažena Šic−
ková, Viktor Minárik a Ľuboš Pav−
lech uviedli scénku zo Stodolo−
vej komédie „Čaj u pána senáto−
ra“ a zaskveli sa i viaceré spe−
vácke talenty. Do programu, vý−
lučne pôvodného, vhodne začle−
nili i krst piesne skladateľa a in−
terpreta ľudových piesní Paľka
Pavlecha „Kálnica“, ktorú nahra−
la dychová hudba Vlčovanka z
Hornej Súče − Vlčieho vrchu. Naj−
aktívnejší ochotníci prevzali pla−
kety a pamätné listy.
Stretnutie ochotníkov v klube

dôchodcov 8. októbra 2006 patri−
lo spomienkam na neopakovateľ−
né „zašlé časy“, keď príslovečná
ochota dokázala zdolať každú pre−
kážku. Pre pripravovanú pamät−
nicu spresnili viacero fak−
tografických údajov a pri−
dali i „kopu“ veselých prí−
hod. Nepripúšťajú, že by
ochotnícke divadlo patrilo
do muzeálnych vitrín, pre−
tože v obci je dostatočný
potenciál mladých herec−
kých i speváckych talentov
na akékoľvek formy záuj−
movej umeleckej činnosti.
Všetkých potešilo, že sto−
ročnici ochotníckeho diva−
dla v Kálnici venovala ná−
ležitú pozornosť i regionál−
na tlač, ako printové tak i elektro−
nické médiá.
V týchto dňoch sa zabezpe−
čujú finančné prostriedky a spon−

zori na vydanie knižnej pamätni−
ce k storočnici. Obsahová štruk−
túra kopíruje tematickú dvojstra−
nu v aprílových Trenčianskych
novinách, pravda, s podstatným
rozšírením textu a archívnych fo−
tografií, ako aj zosumarizovaním
odohraných divadelných predsta−
vení a ich aktérov. Ráta sa aj s
farebnou prílohou − fotodokumen−
táciou všetkých kultúrno−spolo−
čenských podujatí k jubileu ochot−
níckeho divadla v obci.
V ankete k storočnici všetci
respondenti vyslovili presvedče−
nie, že ochotnícke divadlo nie je
anachronizmom a má čo pove−
dať i súčasnosti. Vo vzduchu však
visí naliehavá otázka KTO to po−
vie a KTO opäť rozsvieti potem−
nelé ochotnícke javisko, aby zno−
va vysielalo lúče lásky, porozu−
menia, súdržnosti... a ochoty.
Štefan Šicko

Zo života Jednoty dôchodcov
V roku 2006 sme sa sústredili na
plnenie dvoch hlavných bodov z programového plánu, ktorý sme prijali na výroènej schôdzi v roku 2005. Jednalo sa
o prípravu jednodòového zájazdu pre
našich èlenov a rekonštrukciu klubového zariadenia.
Zájazd do Banskej Štiavnice a Sklených Teplíc bol vydarený. Históriou
Banskej Štiavnice, kedysi slávneho banského mesta a dôle•itého strediska vzdelanosti, nás sprevádzal fundovaný
sprievodca, vïaka ktorému sme si z
prehliadky tohto krásneho mesta odniesli mnoho nových vedomostí a zaujímavých zá•itkov. Ocenili sme i návštevu kúpe¾ov v Sklených Tepliciach.
Škoda len, •e pobyt v lieèivej minerálnej vode sa nám zdal prikrátky.
Teší nás, •e sa nám ka•doroène
podarí pripravi• pre našich èlenov kvalitný zájazd, a to i napriek urèitým •a•kostiam.
Taktie• sme spokojní s tým, •e sa
nám v uplynulom roku, na prahu desiateho výroèia zalo•enia našej organizácie, s pomocou pána starostu, poslancov OcZ i našich èlenov koneène
podarilo zrenovova• priestory nášho
klubu. Klubové zariadenie, ktoré sme s
pomocou obecného úradu budovali v
rokoch 1997-8 bolo u• znaène schátralé vplyvom vlhkosti múrov. Opadávala ma¾ovka aj olejové sokle, tak•e toto
prostredie nebolo vhodné na usporadúvanie rodinných a spoloèenských
podujatí.
A tak sme strhli starú ma¾ovku a

vykonali všetky prípravné práce na novovyma¾ovanie a osadenie dreveného
oblo•enia, ktoré vykonal pán Ján Šicko. Následne sme priestory vyèistili a
uviedli ich do prevádzkyschopného stavu.
Práce financoval OV zo svojho rozpoètu. Preto naša vïaka patrí starostovi obce Ing. Borocovanovi a poslancom OZ, ale pochopite¾ne aj všetkým
našim èlenom, ktorí dokázali, •e pre
u•itoènú vec sú ochotní obetova• svoj
èas a pracovné úsilie.
Teraz bude nutné nielen udr•iava•
toto zariadenie v dobrom stave, ale najmä sústredi• sa na mo•nosti jeho vyu•ívania. Znova sa mô•e rozbehnú• organizovanie schôdzkovej èinnosti, spoloèenských a rodinných podujatí.
Chceme, aby toto zariadenie slú•ilo našim èlenom klubu, ale aj spoloèenským organizáciám a všetkým obèanom. Pochopite¾ne, podmienkou je
šetrné zaobchádzanie so zariadením a
inventárom, ale aj primeraný nájom,
slú•iaci aspoò na vykrytie prevádzkových nákladov.
Informácie o prenájme klubového
zariadenia záujemcom poskytne Ing.
Borcovanová a S. Hladký.
ZO JDS sa chce zúèastòova• aj na
spoloèenskom dianí v obci. Tak ako v
minulosti sme znova schopní podie¾a•
sa na úprave cintorína, zapoji• sa do
organizovania osláv SNP, ale aj iných
podujatí, aby sme prispeli ku skvalitneniu •ivota našej obce.
Samuel Hladký, predseda JDS
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SPOMIENKY NA VIANOČNÚ BESIEDKU
Vianoce sú u• za nami. Aké vlastne boli? Pre deti plné oèakávania a zvedavosti, aké darèeky si nájdu pod stromèekom, èi sa
budú môc• dosýtosti vyšanti• vonku na snehu. Dospelých zamestnávali predvianoèné nákupy, peèenie a zdobenie príbytkov vo vianoènom duchu.
Aj my, dospelí a deti zo základnej školy, sme mali v tomto èase
mnoho práce s prípravou vianoènej besiedky. Zásluhou našich usilovných rúk sa telocvièòa zmenila na krásnu vianoènú sieò s vianoèným stromèekom plným ozdôb. Nechýbali ani mikulášske balíèky a
darèeky. Takto
pripravení sme
mohli privíta•
rodièov, starých
rodièov a ostatných blízkych
¾udí, pre ktorých
sme u• mesiac
vopred pripravovali kultúrny
program.
Deti sa na
besiedku ve¾mi tešili. Chceli, aby sa ich vystúpenie páèilo. S nasadením všetkých síl spievali nielen po slovensky, ale aj po anglicky
a nemecky, tancovali na ¾udovú i modernú nôtu, recitovali, hrali
scénky... Prekonali poèiatoènú trému a ich vystúpenie bolo nakoniec bez jedinej chybièky. Obecenstvo sa výborne zabávalo a deti
za odmenu dostali mikulášsky balíèek. Na rodièov zase èakali
pekné vianoèné pozdravy.
Po programe prišlo na rad pohostenie vo ved¾ajšej triede. Z
ve¾kého výberu sladkého a slaného peèiva, ktorým naše hodovanie štedro obohatili rodièia, sa tešili najmä malí maškrtníci. Teta
upratovaèka zase všetkých èastovala malinovkou, aby nikto neodišiel domov smädný.
Vianoèná besiedka sa naozaj vydarila. A pre nás pedagógov
boli najväèšou odmenou roz•iarené tvárièky detí a spokojné úsmevy
ich rodièov.
Mgr. M.Roháèková
Zaujímavosti z histórie

ZVYKY A ZÁBAVY ĽUDU SLOVENSKÉHO ROKU 1822
Z ev. preddunajského schematizmu z roku 1822
(Zaznamenal J. Ľ. Holuby, uverejnené v Českom lide
XXII v roku 1913)
Ján Čaplovič vydal v Pešti latinský Schematizmus cirkvi
evanjelického okolia preddunajského, do ktorého sú mies−
tami vtrúsené zaujímavé zprávy mimocirkevné, ktoré za−
slúžia, aby sme ich aj teraz, po 90 rokoch registrovali.
... Pri Beckove čítame na str.44: „Farár Pavel Hurban
od roku 1805 tu slúži. Je ustanovený slávnou stolicou ako
štepár osýpok.“ Bol to otec dr. J. M. Hurbana a dedo
Svetozára Hurbana−Vajanského. Za oného času málo bolo
lekárov, preto štepenie osýpok stoličné vrchnosti zvero−
vali kde−tu kňazom alebo dedinským rechtorom (kantor−
učiteľom). Taký rechtor bzinský Karol Rizner starší, dedo
slov. spisovateľa Ľud. Riznera, aj mne roku 1873 zaštepil
osýpky, až kdesi na lopatkách.
O Kálnici, filiálke beckovskej, píše Schematizmus:
„Medzi obyčajmi Kálničanov a daktorých okolitých dedín
zaslúži si pre zriedkavosť svoju spomenutia, že v nedeľu
Kvetnú pred poludním mládenci a panny kus dreva do
ženského rúcha obliekajú. Keď ho slávnostne vyzlečú z
rúcha, hodia ho do vody a potom sa s veselým spevom
víťazoslávne domov navracajú, čo keď sa stane, bývajú
obecným richtárom uhostení. Túto figúru menujú Morena,
t. j. akoby smrť a mor prinášala. Toto však konať nikdy
nezanedbávajú, ináč že by mor, nákazlivé choroby a pád
dobytka v tom roku panovali. Aj jaro vítavajú večer pred
Jurom, spievajúc „Hoja, Ďunďa, hoja“ atď. Podobne mlá−
dež aj leto víta večer pred Jánom Krstiteľom na poli klade−
ním ohňa a preskakovaním ho...
(prevzaté z: J. Ľ. Holuby, Národopisné práce)
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Pani riaditeľka ZŠ Kálnica o svojom odchode zo školstva

TREBA DAŤ ŠANCU MLADÝM
Pani Margitu Pagáčovú som spoznala
na jeseň roku 2005, keď na bicykli prišla
za mnou, predstavila sa mocným stiskom
ruky a spýtala sa ma z mosta do prosta, či
by som nechcela na tunajšej škole viesť
krúžok nemčiny. Bola som v rozpakoch,
že takú vzácnu návštevu nemôžem ani
pozvať dnu, pretože celý môj dom bol v
tom čase jedným veľkým staveniskom.
Nepoznali sme sa teda dlho, no už od
prvej chvíle mi imponovala svojou priamo−
čiarosťou a energickosťou. Odjakživa totiž
obľubujem ľudí, ktorí sú schopní hľadieť iným
priamo do očí a u ktorých človek hneď vie,
na čom je. A keď som po prvýkrát vstúpila
do školy, útulnej, plnej čara a tvorivej det−
skej fantázie, so stenami posiatymi fareb−
nými kresbami a kolážami, bolo mi jasné,
že za tým všetkým je umelecká, citlivá duša
vášnivej pedagogičky, schopnej nadchnúť
pre tvorbu svojich žiačikov i kolegyne.
Pani riaditeľka Pagáčová, rodáčka zo
Zlatých Klasov pri Kvetoslavove, nastúpila
po absolvovaní Pedagogickej fakulty v Nitre
a pôsobení vo viacerých kútoch Sloven−
ska v septembri roku 1988 ako učiteľka na
našu základnú školu a o dva roky neskôr
sa stala aj jej riaditeľkou. Za roky svojho
pôsobenia v Kálnici dokázala deťom vytvo−
riť prostredie, v ktorom je učenie hrou a
pobyt v škole obohacujúcou a zaujímavou
životnou skúsenosťou. Ako jedna z mála
pochopila nezmyselnosť niekdajšieho stro−
hého "socialistiského realizmu", ktorý, žiaľ,
ani 18 rokov po revolúcii stále nie je na
našich školách zriedkavý. Sivosť a chlad
detskej duši nesvedčí. Každý človek sa rodí
ako tvorivá, zvedavá bytosť plná snov a
nápadov. Rodina, podporovaná školou (a
nie naopak!) by mala tieto vzácne dary oceniť
a rozvíjať, aby z našich detí rástli uvedo−
melí ľudia s vlastným vkusom, chuťou do
života, pestrými záujmami a vyhranenými
názormi, schopné smelo a vynaliezavo rie−
šiť problémy a nebojácne komunikovať so
svetom − a nie letargické vegetujúce exis−
tencie, ktoré je možné podplácať a ovládať
falošnými ideálmi.
Pre pani Margitu Pagáčovú bola jej prá−
ca poslaním. Žila ňou, milovala ju, i keď
niekedy musela bojovať s veternými mlyn−
mi. A popritom nachádzala potešenie v
maľovaní a písaní, v umeleckom prednese
i divadle. Pôsobila ako predsedníčka ZPOZu
pri OZ v Kálnici, bola aktívnou členkou Lite−

rárneho klubu pri Mestskej Knižnici Ľ. V.
Riznera v Novom Meste nad Váhom, kto−
rého básnicko−prozaickú zbierku i ilustro−
vala. Záujem o divadlo, výtvarné umenie,
hudbu a umelecký prednes prebudila i vo
svojich žiakoch, o čom svedčia úspechy
našej školy v mnohých súťažiach. V roku
2005 vydala zbierku poézie pod názvom
Šepoty, ktorú i ilustrovala.
Pani riaditeľka nechala za sebou množ−
stvo poctivo vykonanej práce, a tak sa dnes
Kálnica môže popýšiť školou, v ktorej ne−
chýba moderná výpočtová technika, novuč−
ký školský nábytok, ako i mladý a per−
spektívny učiteľský kolektív pod vedením
Mgr. Zdenky Margetinovej, ktorá na našej
škole v minulosti pôsobila štyri roky ako
učiteľka.
Keď som sa dozvedela, že sa pani
Pagáčová chystá odísť do Anglicka za dcé−
rou a vnučkou, povedala som jej, že je to
škoda. Pre mňa, pre celú školu, pre našu
obec, ktorú svojím pôsobením tak obohati−
la. No ona sa len usmiala: "Ale veď treba
dať priestor aj mladým! Nech ukážu, čo
vedia!" A potom sa rozhovorila o svojich
nových olejových farbách a o ľúbozvučnej
slovenčine svojej malej vnučky.
Poprajme jej na ďalšej ceste životom
veľa šťastia.
Jarmila Kippel

POHĽAD SPOZA KATEDRY
Domov detské oči otvára
Poznaniu pootvorí vráta
kľučka školská kľukatá
Pohľad spoza katedry storako chutí
Údiv detí neskrývaný
pochopenie keď zabolí
nadšenie čo neustáva
a úprimnosť priam na kosť
V lavici schúlená bezmocnosť
skrkvaná samota
keď dieťa trpí tým
čo dospelý zamotá
Labyrintom pocitov a snov
sa volanie nesie ozvenou
Pre múr vysokých nárokov
a sebectva raj
V detskej duši ne−čmá−raj
Margita Pagáčová−Pavlíčková

Vlčovanka znova v Kálnici
Na podnet Paľka Pavlecha,
úspešného skladateľa i speváka
u nás známej dychovej hudby Vl−
čovanka z Hornej Súče, usku−
točnil sa dňa 20. februára 2007 v
Kultúrnom dome v Kálnici výchov−
ný koncert dychovej hudby.
Úspešného koncertu sa zú−
častnili deti materskej i základnej
školy so svojimi učiteľkami. Deti, popri prekrásnom a hodnotnom zážitku, mali možnosť
si spolu so skutočnou muzikou i naživo zaspievať a vytvorili prekrásnu kultúrnu atmo−
sféru podujatia. Podľa slov Paľka Pavlecha, i Vlčovanka sa cítila veľmi dobre a ešte do
našej obce príde, o čom dáme širokej verejnosti včas vedieť. Paľko, ďakujeme.
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Gladiátor v Kálnici?!
Touto otázkou (sprevádzanou úškr−
nom) reagovali isto mnohí Trenčania,
Novomešťania či Piešťanci, keď k nim
ústnym podaním prenikla správa, že títo
velikáni slovenskej popmusic poctia
svojou návštevou našu malebnú obec,
v ktorej snáď každý tretí občan nosí
rovnaké priezvisko ako ich spevák.
Nad úškrnom „neveriacich tomášov“
sa však nemožno pohoršovať, pretože
o do očí bijúcich kvalitných plagátoch,
na ktorých by sa po okolitom kraji z
kriedového papiera lesklo smiali Miko,
idol Sloveniek, a jeho parta, a dávali
tak na známosť, že to naozaj 9.2.2007
rozbalia v kálnickom kulturáku, v pred−
večer svojho nového koncertného tur−
né, nebolo nikde ani chýru ani slychu
(v meste teda nejaké boli, ako keď hrá
kapela Impulz na hodovej zábave, ale
vraj ich ktosi strhol).
A v Kálnici šli zatiaľ horúčkovité fámy
o astronomickom počte predaných líst−
kov a o tom, ako obec ľahne popolom
pri nájazde podgurážených a inak opo−
jených tlúp rozbesnenej mládeže − čo
sa našťastie nestalo (možno i v dôsled−
ku nedostatočnej propagácie, takže
vlastne môžeme byť radi).
Aké však bolo moje prekvapenie,
keď pri príchode do kultúrneho domu,
desať minút pred oficiálnym začiatkom,
sála zívala (temer) prázdnotou, až na
skupinky −násťročných, tlačiacich sa
vzadu okolo stolov, ostošesť esemes−
kujúcich a ani náhodou neevokujúcich
tú známu nedočkavú eufóriu, takú vlast−
nú každému koncertu (možno keby sa
bol zastavil Peťo C. aj s vytasenou
mušketierskou šabľou, bolo by všetko
inak...).
Hoci nepatrím ku skalným tejto −
kedysi heavy−metalovej − formácie, kto−
rej dva videoklipy dokonca frčali na
MTV(!!!), tak trochu som sa za ten kom−
plet prázdny parket zahanbila. A cel−
kom som chápala, že po zhodnotení
situácie sa šla kapela radšej ešte
najesť. Veď zapájali, montovali a ozvu−
čovali takmer sedem hodín!
Aspoň my, tridsiatnici sme sa roz−
pačito presunuli na okraj tanečného

parketu a sŕkajúc pokus o bavoráka
(namiesto toniku vinea, fernet citrus tep−
lý) z bielych plastových téglikov, sme
opatrne vyčkávali.
Predstavovala som si, ako sa tí gla−
diátori čoskoro objavia, a keď uvidia,
že situácia sa za tú hodinku príliš ne−
zmenila (bolo nás síce o niečo viac, no
všetci sa tlačili na boku pri bare a pri
stoloch), myknú plecom nad prázdnym
parketom a urazene odídu.
A preto mi spadla sánka, keď zrazu
na pódium vybehol Hladký − Nekálni−
čan a s úsmevom slávneho rockera, sto−
jaceho nad vypredaným, v ošiali vreš−
tiacim štadiónom Interu zakričal „Ahoj,
Kálnica! Veľmi sme sa na vás tešili!“ a v
mihu spustil taký nárez, až nám v ušiach
zaliehalo. Deti zvedavo zdvihli oči od
displayov svojich mobilov a my postarší
sme neváhali a vrhli sa do „kotla“, až
nám kosti zaprašťali. A tam sme aj osta−
li, až do konca, po tretej pesničke sme
boli mokrí ako myši, predsalen, je to už
dávno, čo sme ako pankáči kontra me−
talisti kontra depešáci každý chvíľku ša−
leli na diskotékach Rasťa Burzu, Iva
Slávku a Libora Luščíka. Miko spieval i
reval, na plátne visiacom za bicími do−
konca bežali videoklipy a bola aj hmla!
A hoci som na začiatku plánovala, že
sa mu za tú vlažnosť publika snáď pôj−
dem aj ospravedlniť, nakoniec si mys−
lím, že sme si to na parkete „oddreli“
rovnako ako chalaniská na pódiu − na
záver sme boli všetci úplne mokrí − a
rozbláznení k tomu.
Gladiátor je kapela plná skvelých
muzikantov, ktorá svoju profesionalitu
potvrdila najmä tým, že sa „nezľakla“
poloprázdnej sály a odohrala kvalitný
koncert, na ktorý bude Kálnica dlho
spomínať. Členom kapely odkazujeme,
že sú u nás vždy vítaní, Igorovi Kolín−
kovi, ktorý to všetko „spískal“ ďakuje−
me a − neboj, nabudúce pomôžeme,
do šíreho sveta roztrúbime, vymyslíme
a vybavíme. A tým, čo vedeli, ale ne−
prišli, pretože neverili: Môžete ľutovať.
Za bývalých pankáčov, metalistov
a depešákov
Jarmila Kippel

NIE JE ZÁUJEM?
Začiatkom roka naša spoločnosť
dostala prvé číslo „Urbárskych novín“.
Ponúkla nám ich vydavateľská agen−
túra z Bánoviec a my sme ich objedna−
li s úmyslom, že sa dozvieme niečo aj
o iných spoločenstvách, podelíme sa
so skúsenosťami, prípadne sa budeme
spolu snažiť riešiť naše špecifické ur−
bárske problémy.
Noviny nie sú zdarma, preto sme
objednali len jedno číslo. Povedali sme
si, že kým výjde ďalšie, za ten štvrťrok,
noviny si môžu popožičiavať a prečítať
všetci, ktorí budú chcieť.

Keď noviny prišli, vyvesili sme o tom
oznam na našej tabuli, vypísali sme, aké
články sú v novinách a informovali sme
o možnosti vypožičať si ich. Prekvapuje
nás nezáujem, pretože doteraz si novi−
ny vypožičal až „jeden“ náš člen.
Asi si radšej prečítame bulvárne
články o tom, ktorú moderátorku videli
vychádzať z bytu toho a toho milioná−
ra, než článok o veciach, ktoré sa dotý−
kajú priamo nás a našich záležitostí.
No naozaj to nie je také šteklivé ani
senzačné čítanie.
Výbor LaPS

5.

Fašiangy 1967

Fašiangy, Turice...
Aj tento rok bolo počas fašiangov v materskej i základnej
škole veselo. Deti sa na fašiangový ples tešia už od začiatku
roka a ani tentokrát to nebolo inak. Škôlkári sa vo veselých
maskách a pri hudbe zabávali vo „valentínsku“ stredu, školáci
si na svoje prišli o dva dni neskôr, v piatok. A všetci dospeláci
sa na veselý fašiangový ples v kultúrnom dome, kde bola
pochovaná basa, ponáhľali v sobotný večer.
J.K.
Fašiangy 2007 v materskej škole

Bylinkydo kuchyne

CESNAK MEDVEDÍ
Táto užitočná trváca bylinka, rastúca najmä vo vlh−
kých hájoch, bukových lesoch a pri potokoch, v ničom
nezaostáva za svojím záhradným „príbuzným“, cesnakom
kuchynským. Jej sýtozelené kopijovité listy majú typickú,
i keď o niečo jemnejšiu chuť ako cesnak.
Na jarných prechádzkach prírodou ju takmer nemož−
no prehliadnuť, pretože vytvára husté rozľahlé porasty a
upozorní nás na seba jednak krásnymi bielymi kvetmi,
ktoré sa objavujú od apríla do júna, a tiež svojou arómou.
Zbierame listy a nadrobno posekané (alebo jednoducho
nastrihané nerezovými nožnicami) ich môžeme pridávať
do polievok, nátierok, šalátov i omáčok, alebo nimi − na−
miesto pažítky − môžeme posypať chlieb s maslom.
Cesnak medvedí pôsobí, podobne ako cesnak kuchyn−
ský, protibakteriálne, ako prírodné antibiotikum, znižuje krv−
ný tlak a podporuje krvný obeh, čím sa znižuje riziko vá−
penatenia ciev, a preto by nemal chýbať v našej jarnej
kuchyni.
Tip: Recept na nátierku s medvedím cesnakom: V miske
rozotrieme jednu smotanovú nátierku natural s jedným
„črievkom“ taveného syra, napr. Bambino, pridáme mäk−
ký tvaroh, (príp. cottage cheese), trochu margarínu,
nadrobno posekané listy medvedieho cesnaku, podľa po−
treby dochutíme soľou, sladkou paprikou a mletým čier−
nym korením. Aby bola nátierka vláčna, podľa potreby
pridáme za lyžicu mlieka alebo kyslej smotany. Natierame
na chlieb, podávame s nakrájaným rajčiakom, alebo ko−
lieskami šalátovej uhorky. Výborne chutí i ako príloha k
pečeným zemiakom. Dobrú chuť!
J.K.

Kálnické ozveny
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Rozšírenie internetu v obci
Po umožnení prístupu verejnosti do počítačovej učebne
v Základnej škole v Kálnici, otvorili sa ďalšie možnosti využi−
tia internetu prostredníctvom mikrovlnného pripojenia nain−
štalovaného na KD v Kálnici.
Uvedenú službu poskytujú dve nasledovné spoločnosti
za nasledovných podmienok:
1. ICS systems s.r.o., Dr. Úradníčka 191, 916 01 Stará
Turá. Kontakt: 0918908070 alebo info@ics.sk. Inštalačný po−
platok, v prípade samostatného pripojenia á 2000 Sk, pripo−
jenie 2 a viac účastníkov 1000 Sk. Mesačný poplatok v prí−
pade samostatného pripojenia á 400 Sk, pripojenie 2 a viac
účastníkov od 200 Sk. Rýchlosť pripojenia je možná už od
256 kbps a viac podľa voľby a dohody. Do konca roka bude
možné za príplatok 100 Sk poskytnúť i rýchlosť pripojenia až
5 Mbps. Info: www.beststorageplace.com/ics.
2. CNS, s.r.o, Krajinská cesta 1, 921 01Piešťany, bližšie
informácie − kontakt 033/ 7742664, cns@cns−net.sk v Kálni−
ci Erik Kukučka, alebo pán Gábor 0905399284. Inštalačný
poplatok závisí od doby viazanosti a činí pri viazanosti 12
mesiacov 3500 Sk − pri viazanosti 24 mesiacov 1000 Sk. Na
1 pripojenie je možné pripojiť až 10 agregovaných užívate−
ľov. Poplatok za pripojenie činí 560 Sk. Je možné zabezpečiť
si i garantované pripojenie pri rýchlosti pripojenia až 2048
kbps za poplatok 7.900 Sk.
U obidvoch spoločností sú ceny uvedené bez DPH, pod−
mienkou je priama viditeľnosť na anténu umiestnenú na KD a
u systému CNS i viditeľnosť na anténu Erika Kukučku.
Je snaha obidvoch spoločností pokryť signálom celú obec,
v prípade dostatočného záujmu i pomocnými anténami.
Pre zlepšenie informovanosti občanov, kolektívom za−
nietencov Miroslava Bušu, Martina Markecha i Mariána Zá−
humenskeho, vytvára sa i internetová stránka obce
(www.kalnica.sk).
E−mail: obec.kalnic@naex.sk. Ďalšie zaujímavé informá−
cie o obci získate i na stránke spoločnosti SKI−Centrum Kál−
nica s.r.o. www.skicentrumkalnica.sk

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
1. − 2. mesiac 2007
NARODILI SA
Viktória Juríková č. 266, Jakub Harmady č. 404
BLAHOŽELÁME
50 rokov − Helena Pavlechová č. 74, Darina Klaso−
vá č. 434, Ľubomír Mikuš č. 282
60 rokov − Anna Srncová č. 406, Viktor Kubiš č. 333,
Bohumil Žák č. 58
70 rokov − Anna Jamrichová č. 242
80 rokov − Ján Krchnavý č. 32
Najstarší občania
Ján Barinych č. 19 − 99 rokov
Mária Valovičová č. 152 − 97 rokov
ROZLÚČILI SME SA
Zuzana Urbanová č. 187, Ivan Dovina č. 298, Emília
Filipová č. 16

Štatistické údaje
Počet obyvateľov k 31.12.2005
− narodení
− prisťahovaní
− zomretí
− odsťahovaní
Počet obyvateľov k 31.12.2006

1043
5
23
10
29
1032
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SKI CENTRUM
Po dlhotrvajúcej minuloročnej zimnej
sezóne bola snaha na tohtoročnú sezónu
sa kvalitnejšie pripraviť. Najmä po stránke
skvalitnenia služieb i celkového vzhľadu
lyžiarskeho strediska. Umožnila to investí−
cia nového partnera v očakávaní kvalitnej
zimnej sezóny.
Počas mimosezónnych prác sa nám
podarilo rozšíriť parkovisko o 50%.
Upravili sme dojazd, zároveň aj nástup
na vlek. Oplotenie a dve schodištia ako
vstupy do areálu, zvyšujú bezpečnosť ly−

sezónu. Pre občanov obce Kálnica zavie−
dla sa celosezónna 50 % zľava na všetky
druhy lístkov.
Zmenil sa aj čas prevádzky, kedy me−
dzi denným a večerným lyžovaním bude
hodinová prestávka kvôli úprave zjazdov−
ky. Pribudlo nám ďalšie snežné delo a stre−
disku sa podarilo odkúpiť ratrak, ktorý bol
minulú sezónu v zapožičaní. V požičovni
čaká na vás viac ako 100 párov lyží sta−
rých nie viac ako 2 roky. Online kamera je
už inštalovaná a je v skúšobnej prevádzke.

žiarov. Vybudovali sa dve veľké terasy pri
pokladni a bufet je 2x väčší ako bol, záro−
veň sme premiestnili aj WC hneď k bufetu.
Podarilo sa nám sprevádzkovať osvetlenie
príjazdovej komunikácie z obce až po stre−
disko.
Cenník lístkov sa zmenil, no najdrahší
lístok bude len o 10 Sk drahší ako minulú

Momentálne sa pracuje na pripojení webka−
mery na internet resp. prebieha realizácia a
pripojenie internetovej siete do strediska.
A čo sme nestihli? Osvetlenie druhej
časti zjazdovky ktoré bude realizované až
o rok a predovšetkým dostatok snehu...
Mgr. Michal Feník
konateľ spoločnosti

Obnova miestneho parku začala
Vzhľadom na pripomienky občanov i
skutočný stav zelene v parku, už dlhšiu
dobu sme uvažovali s jeho obnovou a
úpravou. Problém vytvárali staré lipy, ktoré
vysoko prerastali nad elektrické vedenie
vysokého napätia k transformátoru i ďal−
šie elektrické vedenia, ktoré park obklo−
povali. Mnohé konáre už boli preschnuté
a predstavovali, zvlášť pri veternom po−
časí, značné nebezpečenstvo nielen pre
el. vedenia, ale i pre ľudí v parku.
Naviac, orgován v starom plote už
bolo problematické udržiavať. Konkrétny
návrh na úpravu parku neexistoval.
Na základe doporučenia T. Urbana i
po konzultáciách s odbornými pracovníkmi
ochrany prírody, rozhodli sme sa lipy ra−
dikálne zmladiť tak, aby v budúcnosti
vytvorili obrast pod alebo na úrovni elek−
trického vedenia, s možnosťou tvarova−
nia takto zmladenej koruny. Predbežný
návrh na úpravu parku, i s prisľúbením
svojej aktívnej pomoci, spracovali v re−
kordne krátkej dobe naši spoluobčania –
odborníci na výstavbu a zeleň, Ing. Má−
rio Pečit, Tibor Urban a Tibor Valovič s
tým, že uvítajú ďalšie podnetné návrhy i

aktívnu pomoc spoluobčanov. Zároveň by
sa nahradil jestvujúci schátralý plot s or−
govánom novou výsadbou a postupne by
sa vykonali i dalšie úpravy v parku. Na
strane od cintorína by sa zrušil plot a roz−
šírila by sa cesta o jeden jazdný pruh.
Na ňom by sa vytvorilo parkovisko pre
osobné autá nielen rodičov, zavážajúcich
deti do MŠ, ZŠ, ale i občanov idúcich na
cintorín. Medzi cintorínom a prechodom
pre peších od ZŠ i vo vnútri parku vytvo−
ria sa spevnené uličky a plochy doplnené
lavičkami, zeleňou i jednoduchými detský−
mi zariadeniami. Vytvorí sa tak v centre
obce pekný oddychový a bezpečný
priestor, ktorý veríme, že i mládež bude
slušne využívať, pomôže nám ho vytvoriť
a nie devastovať.
V tejto súvislosti chcem vysloviť po−
ďakovanie Rastislavovi Potočkovi, náš−
mu spoluobčanovi, ktorý sa iniciatívne pod−
ujal, v spolupráci s Hasičským a záchran−
ným zborom v Novom Meste nad Váhom
i pracovníkmi ZEZ, Západoslovenská ener−
getika Trenčín, lipy zmladiť, i pracovní−
kom obce na aktivačných prácach, ktorí
zabezpečujú ďalšie úpravy parku.
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Lymeská borelióza – máme sa jej báť?
Lymeská borelióza je ocho−
renie vyvolané baktériami rodu
Borrelia. Najčastejšie postihuje
kožu, kĺby, nervový systém a
srdce. Borrélie žijú v určitých
častiach sveta v telách divoko
žijúcich zvierat, najmä hlodav−
cov a lesnej zveri. Najčastejším
prenášačom sú kliešte. Pôvod−
covia boreliózy sa do krvi naj−
častejšie dostávajú slinami, kto−
ré kliešte pri saní vypúšťajú.
Okrem toho sa môže prenášať
i niektorými druhmi hmyzu, kto−
ré sajú krv (komáre, blchy).
Kontaktom z človeka na člove−
ka sa borelióza neprenáša.
Názov je odvodený od ame−
rického mesta Old Lyme, kde sa
v sedemdesiatych rokoch vyskyt−
lo neobvykle veľa prípadov po−
stihnutia kĺbov a škvŕn na koži u
detí. Neskorším výskumom sa zis−
tilo, že ochorenie súvisí s prisa−
tím kliešťa.
Lymeská borelióza je rozšíre−
ná v celej Európe a ani náš regi−
ón nie je výnimkou. V poslednom
období sa stretávame každoroč−
ne s novými prípadmi diagnosti−
kovanej lymeskej boreliózy, prá−
ve v súvislosti s vysokým výsky−
tom kliešťov v našom okolí. Naj−
viac prípadov sa vyskytuje na jar
a na jeseň, práve kvôli najväč−
šiemu výskytu kliešťov v tomto ob−
dobí.
Lymeská borelióza prebieha
v niekoľkých, nadväzujúcich štá−
diách. Prvé príznaky sa objavia
po 3−30 dňoch od infekcie, cha−
rakteristickým znakom I. štádia je
ohraničená, červená škvrna v
mieste prisatia kliešťa (tzv. erythe−
ma migrans). Začervenanie je
obvykle väčšie ako 5 cm, postup−
ne sa rozširuje a v centre bled−
ne. Často sú prítomné i celkové
príznaky ako bolesti hlavy, sva−
lov a kĺbov, únava a zvýšená tep−
lota. Borelióza môže v tomto štá−
diu sama a celkom bez násled−
kov odznieť. V niektorých prípa−
doch prechádza do II. štádia. Po
niekoľkých týždňoch sa vyskytnú
príznaky postihnutia nervového
systému, srdca a kĺbov. Patria
medzi ne bolesti hlavy a chrbta,
stuhnutie šije, poruchy citlivosti a
hybnosti, bolesti na hrudníku,
nepravidelný rytmus, a dušnosť.
Postihnutie kĺbov sa prejavuje
krátkodobými, sťahovavými boles−
ťami kĺbov, a to najmä veľkých
kĺbov tela (bedrový, kolenný). Po

niekoľkých mesiacoch až rokoch
nastupuje III. štádium. Môže sa
prejaviť zápalom mozgovo−mie−
chových obalov a postihnutím
miechy. Charakteristické sú zá−
paly kĺbov, ktoré môžu viesť k ich
ťažkému postihnutiu a kožné
zmeny.
Priebeh ochorenia je veľmi
premenlivý, pre úplné vyliečenie
bez následkov je dôležitá včasná
diagnostika. K diagnostike boreli−
ózy významne prispieva nález
červenej škvrny s centrálnym vy−
blednutím, ktoré sa objaví niekoľ−
ko dní po jeho prisatí. Tento údaj
od pacienta je dôležitý najmä v
štádiu, keď nie je ešte možné v
krvi dokázať prítomnosť protilátok,
ktoré slúžia k diagnostike v neskor−
šom období. V niektorých prípa−
doch sa postihnutie kože neobja−
ví a ochorenie začína postihnutím
kĺbov, nervov alebo srdca. Prízna−
ky tak môžu napodobňovať celý
rad iných ochorení. Vtedy je pre
lekára dôležité vedieť, že pacient
bol napadnutý kliešťom.

V liečbe lymeskej boreliózy sa
uplatňujú antibiotiká. Dĺžka lieč−
by a výber antibiotika závisí od
štádia ochorenia. Včasné infek−
cie sa liečia asi 14 dní, neskor−
šie štádiá vyžadujú 21 až 28 dňo−
vú liečbu. Šance na vyliečenie
boreliózy sú vysoké, je preto nut−
ná včasná diagnostika a zodpo−
vedajúca liečba ochorenia. Je
nutné rešpektovať pokyny lekára
a liečbu svojvoľne neukončovať.
Ochorenie lymeskou borelió−
zou nezanecháva trvalú imunitu,
to znamená, že po vyliečení sa
môžeme znova nakaziť týmto
ochorením pri opätovnom prisatí
kliešťa. Preto je v boji proti bore−
lióze veľmi dôležitá prevencia,
ktorá spočíva v dodržiavaní
ochranných opatrení, najmä pri
návšteve lesa. Zásadná je voľba
vhodného odevu a obuvi (dlhé
nohavice, rukávy, ponožky, vyso−
ká obuv), používanie repelent−
ných prípravkov a starostlivá kon−
trola pokožky po návrate z lesa
(nezabúdať ani na vlasatú časť).

Ak objavíme kliešťa, ihneď ho od−
stránime. Na úvod dezinfikujeme
miesto prisatia vatovým tampó−
nom napusteným v alkoholovom
alebo jódovom roztoku (Alpa, jód,
Betadine). Uchopíme kliešťa pin−
zetou (prípadne môžeme použiť i
igelitové vrecko – je nutné vyva−
rovať sa chytaniu kliešťa holou
rukou, pretože môže dôjsť k pre−
nosu nákazy cez poranenú kožu)
a následne ho kývavými pohyb−
mi pomaly vytiahneme. Nie je
nutné ním otáčať ani v smere ani
proti smeru hodinových ručičiek.
Na záver znovu očistíme miesto
vpichu. Ak v priebehu niekoľkých
dní dôjde ku vzniku už popisova−
nej kožnej škvrny informujeme o
tom svojho ošetrujúceho lekára.
Vzhľadom na to, že neexistuje
žiadna očkovacia látka proti ly−
meskej borelióze, je prevencia
najdôležitejším článkom pri
ochrane pred ochorením.
MUDr. Mário Bôžik
(spracované pod¾a www.zdravcentra.sk)

Život s boreliózou
O tom, ako borelióza zmeni−
la ich život, rozprávajú naši spo−
luobčania:
Pani Pečitová si osudného
kliešťa priniesla domov zo zá−
hradky. Vyrážke, ktorá postihla
celú jej nohu, však nevenovala
príliš veľkú pozornosť. Až keď sa
obrovský fľak objavil o tri mesia−
ce nato na celom jej chrbte, šla
k lekárovi, no ani dvojo antibio−
tík a preliečenie v nemocnici už
nepomohlo celkom vyliečiť toto
zákerné ochorenie. Pravidelné
kontroly u lekára, problémy so
zrakom a iné zdravotné kompli−
kácie sú odvtedy pevnou súčas−
ťou jej života.
Pani učiteľka Anka Juríková
si dokonca kliešťa vôbec nena−
šla! Spomína si len na červený
fľak v oblasti pása, ktorý spozo−
rovala asi pred ôsmimi rokmi po
návrate z chaty na Modrovej. Ani
ona fľaku nevenovala pozornosť,
no neskôr začala pociťovať ne−
vysvetliteľnú únavu a bolesti kĺ−
bov. K lekárovi nakoniec šla až
po jeden a pol roku na radu
pána Bolecha. Obavy sa potvr−
dili a rozbor krvi ukázal, že má
boreliózu. Ani ona, tak ako všetci
ľudia, trpiaci následkom tohto

ochorenia bolesťami kĺbov, reu−
mou, zhoršeným zrakom a inými
zdravotnými komplikáciami, sa už
nevyhne pravidelným polročným
zdravotným kontrolám na infekč−
nom oddelení v Trenčíne, pričom
oceňuje najmä odborný a anga−
žovaný prístup MUDr. Prívarovej.
Pani Juríková však neprepadá
beznádeji a všetkým ľuďom s
podobným osudom odhodlane
radí, aby sa snažili byť aktívni a
veľa sa pohybovali.
Život pána Jaroslava Bole−
cha je od osudného roku 1995
len jedinou bolestnou odyseou,
putovaním bezmocného smrteľní−
ka bludiskom neschopného slo−
venského zdravotníctva. Ako les−
ník si kliešťov užil požehnane, no
napriek tomu, že v tých časoch
(1995)bola u nás osveta na tému
„borelióza“ veľkou neznámou,
nepodcenil červený fľak na nohe
a vyhľadal kožnú lekárku. Po jed−
nej dávke antibiotík sa mu fľak
zmenšil, a tak bol už o týždeň,
po zdravotnej kontrole, znovu v
plnom nasadení.
Onedlho dostal chrípku, na−
sledujúci rok strávil v horúčkach
a angínach, dokonca sa dopočul
o borelióze, a keď v popisova−

ných príznakoch spoznal seba,
vybral sa za lekármi. Tí však ne−
klesajúce horúčky zvaľovali na
chrípku, hoci ich sám upozorňo−
val na boreliózu. Po zápale pľúc
a v čoraz silnejších reumatických
bolestiach v nasledujúcich ro−
koch si tento muž, podľa vlast−
ných slov kedysi „zdravý ako buk
a plný sily“ vypočul od lekárov,
že je simulant.
Je až zarážajúce, že muselo
uplynúť niekoľko dlhých rokov(!),
kým sa dočkal (a doprosil) krvné−
ho vyšetrenia na boreliózu. Tie,
samozrejme, potvrdili jeho obavy.
Od roku 2000 podstúpil nie−
koľko neúspešných operácií bed−
rového kĺbu, pričom pred piatou
z nich v otvorenej rane vznikla
infekcia zlatým streptokokom, z
ktorej sa liečil 1,5 roka(bez kĺba).
V roku 2006 mu pri ďalšej ope−
rácii praskla kosť.
Ako sám vraví, za to, že ešte
vôbec žije, vďačí svojej manžel−
ke. Iróniou osudu (a nehaneb−
nosťou zo strany zodpovedných)
je, že poberá len invalidný dô−
chodok, pretože jeho zdravotné
problémy údajne nestačia na to,
aby mohli byť označené ako cho−
roba z povolania.
J.K.
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Na úvod športovej strany
Ani sa tomu veriť nechce, že je už viac ako šesť
rokov, čo som naposledy informoval čitateľov Kál−
nických ozvien (december 2000) o činnosti členov a
športovcov Telovýchovnej jednoty Zavažan Kálnica.
Ak sa v krátkosti vrátim do tohto obdobia, tak
sme hodnotili úspešný rok 2000, v ktorom si veľmi
dobre počínali futbalisti, keď muži a žiaci zimovali na
prvých miestach v tabuľke a dorastenci boli na pek−
nom 6. mieste.Taktiež sme hodnotili veľmi úspešný
štvrtý ročník súťaže v kopaní 11 m kopov, ktorého
sa zúčastnilo temer 1000 súťažiacich.
Od tohoto obdobia v nasledujúcich šiestich ro−
koch naša Telovýchovná jednota Zavažan pravidel−
nou činnosťou najmä futbalového oddielu, ale i lyžiar−
skeho a stolnotenisového, dosiahla niektoré pozoru−
hodné výsledky, čím úspešne reprezentovala i našu
obec Kálnica. Boli to najmä ďalšie tri ročníky súťaže
v kopaní 11 m kopov, ktoré sme v roku 2003 po 7.
ročníku prestali organizovať. Ďalej to boli priateľské
športové stretnutia A−mužstiev a „starých pánov“ s
družobnou TJ Družstevník Popovice z ČR už či v
Kálnici, alebo 4.7.2004 v Popoviciach. V rokoch 2001
a 2003 to boli FIS preteky v lyžovaní na tráve a činili
sa i stolní tenisti, ktorí pod záštitou Pohostinstva Po−
toček, nás niekoľkokrát úspešne reprezentovali na
turnajoch okolitých obcí.Striedavé úspechy dosaho−
vali všetky tri mužstvá futbalistov. Muži prežívali i
obdobie, keď bojovali o záchranu, ale našťastie toto
obdobie úspešne prekonali a svojim fanúšikom robia
už viac radosti. Dorast má dlhodobý problém s kád−
rom mužstva, i keď musím konštatovať, že niekoľ−
ko−krát dokázali zvíťaziť i s menším počtom hráčov
ako mal súper. Žiaci boli pomerne úspešní, i keď v
niektorých ročníkoch, najmä ak prešlo do dorastu
naraz viac hráčov, sa museli opätovne zohrávať, čo
bolo poznačené i umiestnením v tabuľke. Väčšinou
sa však umiestňovali na popredných miestach v ta−
buľke. Zásluhu na úspešnosti futbalových mužstiev
majú ich tréneri – u žiakov pán Jozef Šlosár a mu−
žov i dorast už niekoľko sezón úspešne trénuje pán
Marián Ivana.
V neposlednom rade, kálnickým fanúšikom fut−
balu robí radosť i náš žiacky odchovanec Milan Iva−
na, ktorý ešte pred nedávnom bol kapitánom Slo−
venskej futbalovej reprezentácie do 21 rokov. Za
rok 2004 sa stal držiteľom „Ceny Petra Dubovské−
ho“, ktorá je každoročne udeľovaná najúspešnejšie−
mu mladému futbalistovi Slovenska. V súčasnosti
oblieka dres 1. FC Slovácko, kde sa v sezóne 2005−
2006 stal najlepším strelcom Českej ligy.
„Milanko“, (tak ako sme mu všetci hovorili, keď
hrával za našich žiakov, a keď na futbal vtedy cho−
dilo viac fanúšikov, ako na mužov), má za sebou i
debut v A − mužstve Slovenskej futbalovej reprezen−
tácie.
Dlhoročné skúsenosti vo futbalovej reprezentá−
cií Slovenska má i člen našej TJ Zavažan Marek
Hladký, ktorý už niekoľko sezón oblieka dres repre−
zentácie Slovenska nepočujúcich.
Ďalším, veľmi úspešným športovcom našej TJ
Zavažan je Martin Benák.
I keď oblieka futbalový dres našich dorasten−
cov, kde sa mu taktiež darí, v predchádzajúcom ob−
dobí, ale i v súčasnosti, je veľmi úspešný v atletickej
disciplíne − hode oštepom.
V roku 2003 bol Majstrom Slovenska v hode
kriketovou loptičkou a v roku 2004 na majstovstvách
Slovenska dorastu v Košiciach v hode oštepom ob−
sadil prvé miesto. Taktiež dosiahol niekoľko veľmi
dobrých umiestnení na rôznych zahraničných prete−
koch. V súčasnosti preteká za Brno v ČR. Viac o
jeho pretekárskej činnosti uvedieme v niektorom z
budúcich čísel Kálnických ozvien.
Ďalšie, už aktuálne informácie o kálnickom špor−
te nájdete v ďalších článkoch.
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Dorastenci na čele tabuľky
Dorast Zavažanu, po jeseni bez prehry, v
čele tabuľky, muži na druhom a žiaci na piatom
mieste − to je bilancia umiestení našich futbalo−
vých mužstiev po jesennej časti futbalových
súťaží II. triedy JUH − Oblastného futbalového
zväzu Trenčín.
Činnosť futbalového oddielu Zavažanu mô−
žem hodnotiť ako veľmi úspešnú tak po športo−
vej stránke, ako aj po kultúrno−spoločenskej.
Jednotlivé mužstvá pod vedením svojich tréne−
rov dosahujú primerané športové výsledky,
pričom je treba vyzdvihnúť i tú skutočnosť, že
patríme medzi najmenej trestané mužstvá v
súťaži slušnosti. V súčasnosti muži i dorast pod
vedením trénera Mariána Ivanu začali s jarnou
prípravou, spočiatku zameranou na kondičnú

ŽIACI NA DRUHOM MIESTE
V II. triede skupine B obsadili žiaci Za−
važanu Kálnica druhé miesto.
Na fotografii horný rad zľava: Ľuboš Bul−
ko – vedúci mužstva, Dominik Mordin, On−
drej Ševčík, Michal Mordin, Lukáš Dovina
(najlepší strelec s 37 gólmi), Miroslav De−
dík, Abdrej Benák, Jozef Šlosár. tréner, Ján
Nedbal – predseda futbalového oddielu.
Dolný rad zľava: Matúš Bolech, Alexander
Starčevič, Tomáš Králik, Denis Potoček,
Jakub Malec, Lukáš Mikuš, David Košťál,
Michal Mackovič, Lukáš Kukučka. Vpredu
v leže – brankár Michal Dedík.

stránku, s postupným prechodom do príprav−
ných zápasov. Žiaci pod vedením trénera Jo−
zefa Šlosára začínajú jarnú prípravu s trénin−
gami začiatkom marca.
Najpodstatnejším problémom však zostá−
va, stále udržovať v prevádzkyschopnom sta−
ve náš 30 ročný autobus. Jeho prevádzkova−
nie a každoročné pripravenie na technickú kon−
trolu si vyžaduje stálu údržbu, čo nie je lacná
záležitosť. Z pohľadu platenia poistného, ktoré
je veľmi vysoké, už po niekoľko rokov sme
nútení autobus v mimosezónnom období na
odbore dopravy odhlasovať z prevádzky, včetne
odovzdania tabuliek na polícií, čo si vyžaduje
nemálo času a trpezlivosti. Vďaka jeho vodičo−
vi − Pavlovi Hladkému za asistencie Petra Mor−
dina a Petra Važana sa nám to ako tak darí.
Avšak mať v budúcnosti v súťaži tri futbalové
mužstvá, bez vlastného autobusu, bude ešte
zložitejšie.
Celkovú atmosféru vo futbalovom oddieli
môžem hodnotiť ako veľmi priaznivú. Muži a
dorastenci si spoločne už po niekoľko rokov
organizujú tréningové sústredenia na chate, čo
utužuje vzájomné vzťahy medzi mladšími a star−
šími hráčmi. V minulosti problematický prechod
futbalistov z dorastu do A−mužstva je v posled−
ných dvoch−troch rokoch bezproblémový. Na
tomto priaznivom stave má zásluhu celý reali−
začný tím mužstiev, na čele s predsedom fut−
balového oddielu pánom Jánom Nedbalom z
Rakoľúb.

Muži – II.trieda JUH − jar 2007

Telovýchovná jednota Zavažan Kálnica
zvoláva Valné zhromaždenie členov Telo−
výchovnej jednoty Zavažan Kálnica, ktoré
sa uskutoční 24.3.2007 o 17,00 hod. v Kul−
túrnom dome v Kálnici s nasledovným
programom:
1. Prezentácia (s členským preukazom).
2. Otvorenie.
3. Voľba návrhovej a volebnej komisie.
4. Správa o činnosti TJ, FO, LO a StTO
za obdobie rokov 2003 − 2006.
5. Správa o hospodárení TJ za funkčné
obdobie 2003 − 2006.
6. Správa revíznej komisie.
7. Diskusia.
8. Voľba výboru − futbalového ddielu
− lyžiarskeho oddielu
− stolnotenisového oddielu.
9. Voľba − predsedu a členov výboru TJ.
Zavažan Kálnica.
10. Voľba revíznej komisie.
11. Uznesenie.
12. Záver − občerstvenie.
Účasť všetkých členov nutná!
Dušan Filip
predseda TJ Zavažan Kálnica

Kolo

Dátum:

14.

05.11.06

Čas:

15.

01.04.07

15,30

Považany – Kálnica

16.

08.04.07

15,30

Kálnica – Tr.Bohuslavice

17.

15.04.07

15,30

Vrbovce – Kálnica

18.

22.04.07

16,00

Kálnica - Košariská

19.

29.04.07

16,00

Očkov - Kálnica

20.

06.05.07

16,30

Kálnica - Brestovec

21.

13.05.07

16,30

Lobina kop.- Kálnica

22.

20.05.07

17,00

Kálnica – Bošáca

23.

27.05.07

17,00

Kálnica – Lubina

24.

03.06.07

17,00

Mor.Lieskové - Kálnica

25.

10.06.07

17,00

Kálnica – Stará Myjava

26.

17.06.07

17,30

Bzince – Kálnica

Zápas:
Hrádok – Kálnica

Žiaci – II.trieda, skupina „C“ − jar 2007
kol

D átu m

Č as:

12.

0 8 .0 4 .0 7

10 ,30

V a ď o vc e - K á ln ic a

13.

1 5 .0 4 .0 7

10 ,30

K á ln ic a - K ra jné

14.

2 2 .0 4 .0 7

10 ,30

N ová V e s - K á lnic a

15.

2 9 .0 4 .0 7

10 ,30

K á ln ic a - B zin c e

16.

0 6 .0 5 .0 7

10 ,30

P o va ža n y - K á ln ic a

17.

1 3 .0 5 .0 7

10 ,30

K á ln ic a - H rá d ok

18.

2 0 .0 5 .0 7

10 ,30

H ô rka - K á ln ic a

19.

2 7 .0 5 .0 7

10 ,30

O č ko v - K á ln ic a

20.

0 3 .0 6 .0 7

10 ,30

K á ln ic a - P o tvo ric e

21.

1 0 .0 6 .0 7

10 ,30

B ru n o vc e - K á ln ic a

22.

1 7 .0 6 .0 7

10 ,30

K á ln ic a – V rb o vc e

Z á pa s:
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